Bezienswaardigheden
Op een dag bent u aan het wandelen. U loopt een Amsterdammer tegen het lijf.

1. Wat kan een Amsterdammer leren van de inwoners van
onze gemeente?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Bescheidenheid
Dat er meer is dan alleen de Randstad ;-)
De pogingen inwoners bij hun beleid te betrekken, de veelheid aan speelveldjes en parkjes, de
veelheid aan (gratis) bankjes her en der door de stad, de samenwerking tussen de culturele
instellingen, het luisteren naar d inwoners en daar vervolgens iet mee proberen te doen..
De taal, de directheid, de bereidheid tot het scheiden van afval, de bereidheid om elkaar te
helpen,
Er wordt enorm veel georgansieerd voor zo'n relatief kleine gemeente
Fatsoen
Gemoedelijkheid
Kasteel , warande, goorloop, Aa Aa
Makkelijk bereikbaar. Alle faciliteiten op korte afstand
Minder blufpraatjes
Minder hectiek
Nederigheid
Nuchterheid, niet ouwehoeren.
Nuchterheid, realiteit
Openheid
Slechte vraag. Waarom een vergelijking met Amsterdam?
Zich niet de meerdere voelen
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2. Wat kunnen wij van de Amsterdammer leren?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Appels met peren vergelijken
Arrogantie
Assertiviteit (2x)
Bescheidenheid
Beter voor je eigen gezondheid zorgen.
Bluf
Brutaliteit (2x)
Chauvinistisch
Dat we ons acertiver maken
Dat ze op moeten houden met te denken dat alleen Amsterdam er toe doet in NL.
Diversiteit
Diversiteit in winkelaanbod en horeca
Er is geen De Amsterdammer
Goedgebekt
Hoe het is om een wereldburger te zijn
Houd meer van cultuur
In een multi culturele samenleving vervagen de typische eigenschappen.
Liefde voor de stad
Meer aer
Meer bravour?
Minder perfectie, meer genieten van het leven
Nieuwe politiek; integratie voetballen
Nou,,, dat valt niet mee iets van te zeggen,,,maar hun dialect sluit in nederland beter aan,,
wellicht een variant op:unne growte smoooeel
Tijdafspraak nakomen, ik kan niet wennen aan het brabants kwartiertje...
Trots op eigen stad uitdragen
Wees altijd eerlijk, draai er niet om heen.
Wereldsheid
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Westerse brutaliteit
Ze zijn meestal wel rechtstreeks en dat vindt ik wel een goede eigenschap

De Amsterdammer overweegt om enkele dagen te blijven maar eerst wil hij meer te weten komen
over de gemeente en je geeft hem graag meer informatie.

3. Waar staat de gemeente Helmond bekend om in de regio?
(meerdere antwoorden mogelijk)
(n=178)
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Anders, namelijk:

















Architectuur in woningbouw
Aso- mentaliteit
Automotiv, Kasteel van Sinterklaas
Automotive, brandevoort.
AUTOMOTIVE, GROENE CAMPUS
Bluf
Brandevoort (2x)
Centraal gelegen in de regio
Cultureel erfgoed
De aparte sfeer
De Brabantse humor en gezelligheid
De combinatie van stadse gezelligheid, natuurlijke omgeving, sauna, evenementen en goede
restaurants
De geweldige groeistad- en vinexwijken
De markten zoals Franse Markt
De prachtige beelden in de stad
De slechts afgestelde stoplichten van Nederland....automotive jaja
2







































De stad en omgeving maar del per fiets
De weekmarkt, het sinterklaasgebeuren in het kasteel en de variatie in de schitterende
woonwijken. Helaas staat Helmond ook nog bekend om zijn criminaliteit vanuit het verleden.
Een slechte naam blijft lang hangen.
Een mooi ingerichte stad
Een mooie omgeving om te fietsen
Een stad zonder sfeer, met een slecht en eenzijdig winkelaanbod.
Gewoon een gezellige stad
Goede fietsroutes
Groene Campus, Vlisco, Kasteel van Sinterklaas ... zelf zou ik hopen dat de evenementen,
musea, horeca en natuur trekpleisters zouden zijn.
Havenplein
Helmond Sport
Helmond staat wel degelijk ergens om bekend. Jansen en Fritsen J+F gymnastiek,
turntoestellen en schoolbanken. Jumbo aanhangers, automotive, beste pedagogische
academie, beste ziekenhuis, beste VWO Knippenberg, Maxicosie, Vlisco sari's en sarongs,
koninklijke Raymakers gobelin, Koninklijke Ned. Schroef en Koniklijke Stadsharmonie
Phileutonia. Alsmede uitgebreid natuur en kanalen-fietspaden. Orgelmuseum.
Helmonders lijken meer op Rotterdammers
Het vernietigen van oud helmond
Horica kwartier
Industrie
Kasteel
Kasteel van Sinterklaas
Mooie fietsroutes
Musea
Musea zoals museum Helmond industrieel atrium en cacaofabriek
Museum
Museum en automotive
Om de prachtige vismarkt op zaterdag. Een lust voor het oog. Het magnifieke kasteel. De
woonwijk Brandevoort. Het gezellige winkelcentrum. De Cacaofabriek. Fitland met sauna en
wellness. De warande met daarin de golfbaan. Het fietsrondje Helmond. Het groot Goor. Het
Edahmuseum. De straatorgels. Het Speelhuis.
Ons kasteel
Oudste met water omringde kasteel van nederland, feesten in de tuin, rondje helmond,
Brandevoort en Dierdonk
Paalwoningen
Rondje Helmond
Rondje Helmond, Kasteel
Saamhorigheid
Slecht imago
Slechte naam
Techniek
Veel natuur en groen
Vlisco (2x)
Wat dacht je van de verschillende musea: Gemeentemuseum, Kunsthal Boscotondo, Jan
Vissers museum, Edah Museum
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De Amsterdammer is uiteindelijk op zoek is naar het allermooiste stukje in de gemeente Helmond.
Met een vragende blik stelt de Amsterdammer de vraag: Waar kan ik het beste naar toe gaan?

4. Uw antwoord voor Helmond:





























A. De Warande
b. Het Speelhuis
Allerlei dingen die Amsterdam niet heeft, zoals de mooie natuur in de omgeving, de
kleinschaligheid
Bakelsbos
Beeldenroute lopen
Begin met fietsen van het rondje Helmond, ga daarna bij het kasteel een drankje doen bij
Kasteelpoort, wandel via Veestraat naar bvb 7 of De Rozario.
Bezoek het kasteel en park en e.v.t. museum.
Bezoek Museum Kasteel
Binnenstad, rondom het Kasteel
Brandevoort (4x)
Brandevoort. Maar woon erzelf niet, te duur.
Buitengebied van Helmond op de fiets
Cacao Fabriek
Cacaofabriek (3x)
Cacau fabriek
Casino
Centrum (2x)
Centrum: leuke uitgaansgelegenheden, mooie restaurants (deels sinds kort), culturele
evenementen (o.a. muziekfestivals, drakenbootrace e.d.), Boscotondo en kasteel, Cacaofabriek
op steenworp afstand. Maar ook leuke plekjes net buiten de stad (fietsroutes in natuur e.d.) ...
indien hij in de zomer in Helmond zou zijn: Warandepark/foodtruck festival/Croy. Zelf ben ik zeer
gecharmeerd van evenementen zoals de Drakenbootrace, maar ook kasteeltuinconcerten (en
vroeger Impact, H2O/Artimond, Jazz in Catstown) en initiatieven vanuit
Lokaal42/Muziekcafé/Cacaofabriek/'t Pijpke.
Zou mooi zijn als Helmond haar eigen identiteit weet te behouden maar tevens de verbinding
kan maken met Eindhoven (zodat Helmond ook leuk wordt om vanuit Eindhoven te bezoeken...
is maar een kort treinritje) ... plat gezegd: een buitenwijk van Eindhoven worden zonder eigen
smoel te verliezen. Helmond mag van mij wel het 'Brooklyn' van Eindhoven worden, maar dan
met een lichtere mate in 'gentrification'. We hebben een stoer arbeidsverleden waar we ons niet
voor hoeven te schamen. Hoewel ik zelf het idee heb dat het draagvlak onder de gemiddelde
Helmonder niet groot is, denk ik wel dat het draagvlak onder de ímport Helmonders' groot kan
zijn. Niet de concurrentie aan gaan met successen van andere steden, maar een aanvulling zijn
op... maar dan heb je wel het support van de inwoners van Helmond nodig en hoe die te krijgen?
Croy
De bundertjes met het kappelletje van Binderen en natuurlijk onze mooie Lambertus kerk
De kerken en wandelen door stad en daarna naar de warande om te lunchen bijvoorbeeld
De natuur van de Stiphoutse bossen.
De warande (2x)
De Warande (5x)
De Warande de bossen in Stiphout of het groot Goor
De warande en de kunstroute lopen
De Warande lekker wandelen en eten en drinken
De warande?
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Doe een van de wandelroutes door het centrum
Theater 't Speelhuis
De Cacaofabriek
Het kasteel
Het Warandestadspark
Doorgaan.
Eerst naar het centrum, haal bij het VVV-kantoor de wandelroutes (kunst & cultuur,
fotogalerijen) op en vermaak je op een terrasje. Loop daarna eens door de Warande. Of ga met
de trein naar zowel Brouwhuis (groeistadwijk Rijpelberg) als Brandevoort (vergaap je hier aan
hoe een vinexwijk er ook geweldig uit kan zien). In de zomermaanden zijn er heel veel
evenementen die zeer de moeite waard zijn.
Er zijn verschillende mooie stukjes in Helmond, maar waar ik als oud-Haarlemse het meest van
onder de indruk was toen ik Helmond voor het eerst binnen reedt was het kasteel. Een echt
kasteel met een echte kasteeltuin midden in de stad. Fantastisch!
Ga naar de museums ( o.a. jan visser museum, gemeente museum, kasteel Helmond, industrieel
Helmond, enz.)
Ga zo door.
Gavioliezaal
Groene wijk Rijpelberg, vooral in lente en zomer erg mooi
Kasteel + Kasteeltuin
Warande
Havenkwartier-- kasteel en hij moet kijken wanneer er evenementen zijn.
Havenplein
Havenplein
Havenplein en kasteel
Het centrum met aansluitend het kasteel.
Het centrum/kasteel/boscotondo/havenplein
Het groen rond Helmond en Bakel
Het helmondse kasteel
Het Kasteel
Natuurgebied rond Berkendonk
Rondje Helmond
Bakels bossen
Het kasteel (2x)
Het Kasteel (2x)
Het kasteel het speelhuis de div museums
Het kasteel en de tuin, de schouwburg, de Cacaofabriek, de wijk Brandevoort
Het kasteel en de Warande
Het kasteel en het EDAH museum.
Het kasteel en het museum daarin.
Het kasteel of de vrande
Het kasteel sowieso. verder adviseer ik de Warande!
Het kasteel voor de historische waarde en Brandevoort voor de moderne architectuur.
Het kasteel, Brandevoort, Boscotondo...
Het kasteel, de paalwoningen, Jan Visser museum, Het speelhuis, de cacao fabriek en de
waranda.
Het kasteel,brandevoort,kapelletje van binderen
Het kasteel.
Het kasteel. cacaofabriek horeca
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Het kasteel. Zie verder bij vraag 6.
Het kasteel/gemeente museum
Het Speelhuis
Hoezo 'de Amsterdammer'? Mensen verschillen niet zoveel van elkaar ...
Ik denk niet dat een Amsterdammer hier iets kan vinden dat Amsterdam kan overtreffen
Ik woon pas in Helmond, dus die vraag stel ik mezelf ook.
Ik zou eerst vragen waar zijn interesse naar uit gaat en dan eventueel dat laten zien wat hen
interesseert.
Wat betrafd cultuur heeft Helmond niet erg veel te bieden.
Ik zou met hem rondje Helmond gaan fietsen, kei skon.
In het centrum of de wijk Brandenvoort.
Industrieel erfgoed
Het kasteel
Paalwoningen
Kasteel
Kasteel (12x)
Kasteel boscotondo warande bundertjes ons kapel van binderen
Kasteel boscotondo kanaalzone
Kasteel en Boscotondomuseum
Kasteel en de omliggende gebouwen. Cacoa fabriek en Boscotondo.
Kasteel en gemeente museum, warande
Kasteel en Kasteel van Sinterklaas
Kasteel en kasteeltuinconcerten (2x)
Kasteel en museum en de nieuwe wijken wb. stadsopbouw.
Kasteel en Warande
Kasteel en zaterdagse weekmarkt
Kasteel helmond
Kasteel Helmond (3x)
Kasteel in Helmond
Kasteel museum en Boscotondo hal via centrum/havenplein
Kasteel van mijn voorouders
Kasteel, Centrum, Paalwoningen
Kasteel, Havenplein.
Maar zeker niet voor het winkelaanbod want dat is bedroevend, daar moet de gemeente eens
iets aan gaan doen.
Kasteel, het centrum.
Kasteel, Vlisco en Edah museum en weer snel naar station
Kasteel/kasteeltuin met centrum en doorwandelen naar buitengebied: de Warande of de
Bundertjes
Kasteelmuseum,warande,edah en draaiorgelmuseum
Kasteeltuinconcerten
de warande/concerten
brandevoort
dierdonk
Kasterel en Jan Vissermuseum
Lambertushof. Het mooiste, rustigste srukje Helmond midden in het centrum
Loop de kunstroute van Helmond....of huur een fiets en fiets het rondje Helmond
Markt helmond
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Met een vragende blik een vraag stellen: tja, dat doen alleen Amsterdammers. Sorry, maar deze
enquête is te slecht voor woorden ....
Naar de evenementen en musea. o.a. erfgoed-Edah-gemeente museum.
cacaofabriek.Orgelmuseum
Naar de grootste waterburcht van Nederland.
Naar de Stiphoutse bossen of de waranda.
Naar de Vlisco en warandepark
Naar de Warande park.
Naar het kasteel en Jan Vischer museum
Naar het Kasteel maar ook naar Brandevoort met zijn schitterende mooie huizen..
Naar het kasteel stukje cultuur, dan naar het centrum winkelen en een hapje/ drankje doen, en
dan naar de Warande om te wandelen.
Naar het kasteel, naar Brandevoort, de Berkendonk en naar Dierdonk!!
Om in Dierdonk te gaan wonen zou ik adviseren nog even te wachten met beslissen totdat er
zekerheid over de geitenfokkerij aan het Muizenhol is. Die zal het woongenot en de gezondheid
helaas negatief gaan beinvloeden.
Naar huis
Ofschoon het niet verkeerd wonen is in Helmond ontbreekt hier sfeer. Ik zou hem dus verwijzen
naar de binnenstad van Den Bosch.
Ons mooie theater in de kerk en daarna een lekker hapje eten bij de Traverse
Op de Traversebrug gaan staan dan kun je Helmond mooi bekijken vanuit een hoger punt. Je ziet
de scheidingslijn van het kanaal, de mooie gebouwen van het centrum en het Kasteel. (ook
Brandevoort erg mooi ;))
Op zondagmorgen naar De Warande
Paalwoningen en het kasteel doen het altijd maar ook rondom helmond is zat te doen en te
beleven
Paalwoningen, kasteel
Rijpel
Rondje Helmond dan zie je alles
Rondje helmond fietsen
Rondje Helmond fietsen, dan zie je al het moois wat Helmond te bieden heeft.
Rondje helmond laten fietsen, kasteel bezoeken en vooral het kasteel van sinterklaas in
november/december.
de kasteeltuinconcerten
Rondje Helmond; sportief en dan komt er van alles voorbij! Ook Warandepark tijdens carat
concert. Kasteeltuinconcerten in de zomer. Sinterklaas kasteel. Winterijsbaan (als die ooit terug
komt).
Stadion Helmond Sport
Stiphoutse bossen, Il Borgo, Kasteel
Terrasje Havenweg of excursie Ned. Schroef, Vlisco, Raymakers, orgelmuseum, stadsmuseum,
Natuurtuin de Robbert. Voor elk wat wils.
Vertel ik je niet. Wil graag dat het daar rustig blijft
Vrande
Wandelen Warande
recreatie Berkendonk
fietsen
Rondje Helmond
historie
Kasteel
cultuur
Speelhuis
uit gaan Havenplein
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Wandeling door de stad met op zaterdag de gezellige markt. Dan een kopje Italiaanse koffie bij Il
Borgo. Smiddags naar de Bios en daarna uiteten in 1 van de vele restaurants en daarna een
afzakkertje bij de haven. Voor de natuur is bos genoeg en Berkendonk mag ook aanbevolen
worden voor een wandeling.
Warana park
Waranda (2x)
Warandapark,
Warande (3x)
Warande - bundertjes en omgeving en fiets huren voor rondje helmond
Warande (natuur) of Brandevoort (architectuur) of Cacaofabriek en Speelhuis (cultuur).
Warande omgeving ,,Croy' en Stiphoutse bossen en Cacaofabriek
Warande, Brandevoort
Warandeconcerten, Zuidkade, kasteel, weekmarkt en Brandevoort
Wat bouw betreft naar Brandevoort, absoluut heel mooi.
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